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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 جمهوری اسالمی :[]روزنامه

 ۱۴۰۶االخر ربیع ۴ – ۱۳۶۴آذر  ۲۶شنبه سه :[تاریخ]

 ۱۸۹۹ :[شماره]

 

 نخست وزیر در دیدار با گروهی از کارگران:

 منافع خود را در ایران  العملی از سوی قدرتهای بزرگ است کهآیا آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامیده شده عکس

 اند...از دست داده

فرقه جاسوسی یعنی بهائیت، ...مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر اعالم کرد: دفاع رئیس جمهوری آمریکا از یك 

ای است که در پایتخت بزرگترین جنایتکاران جهان مورد حمایت قرار میگیرد در همانطور که نشاندهنده ماهیت فرقه

 عین حال خشم و کینه امریکا نسبت به انقالب اسالمی را نمایان میسازد...

ار در بعد اقتصادی مبارزه را ادامه داد، در بعد فرهنگی ...مرحوم آقا نجفی و حاج آقا نورهللا به غیر از اینکه با استعم

شان بخصوص با بهائیان بعنوان بك گروه استعمار ساخته نیز مبارزه را شروع کرد و هم با آنان و عوامل دست نشانده

بارزه به غیر آن با کشیشان جاسوس نیز که برای شکستن و محو اسالم پای به این ملك گذاشته نیز درگیر میشدند و م

ای از بابیان به تحریك روسها در کنسولگری عده ۱۳۲۰عمیق ایدئولوژیکی را نیز با آنان آغاز کرد تا اینکه در سال 

روس متحصن شده و برای علمای اصفهان پیغام داد که رهبر شما بیاید تا با او مناظره کرده و حقانیت آئینمان معلوم 

دیگر از خانه خارج نمیشود. « تقی»بود درب خانه خود را بسته و میگوید گردد آقا نجفی که قضیه توطئه را فهمیده 

هزار نفر از مردم کنسولگری روس را در اصفهان محاصره و قصد حمله به آنجا را مینمایند.  ۲۰بعد از آن حدود 

 میخواهند که عمال استعمار که متوجه قضیه و وخامت اوضاع شد، با همکاری استبداد از آقا نجفی و حاج آقا نورهللا

مردم را پراکنده کنند و آقا نجفی در جواب میگوید بشرطی حاضر است مردم را متفرق سازد که کنسولگری روس و 

دخالت نکنند. بعد از آنکه تعهدات الزم به  انگلیس به وی تعهد کتبی دهد که منبعد در امور ملی ما و مسائل مسلمین

موقع خروج بابیان از کنسولگری دو نفر از آنان کشته میشوند و به دنبال این  میشود مردم متفرق شده ولی ایشان داده

نجفی و حاج آقا نورهللا به تهران فراخوانده شده و از سری دربار و استعمار تحت فشار و اذیت قرار  واقعه آقا

سیاسی ضربه خورده میگیرند. در همین دوران که استعمارگران از دست آنها بخاطر مبارزات فرهنگی و اقتصادی و 

بودند، بوسیله عوامل داخلیشان طرح کتاب "رویای صادقه" را ریخته و بدین طریق کینه خود از این دو روحانی 

 مبارز و سایر علمای حافظ دین و کشور ابراز میدارند...

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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